
 

  9/7/7997مورخ  سنقرشهر  5خالصه موارد مطرح شذه در کمیسیون ماده 

 5تصمیم اتخار شذه در کمیسیون ماده  موضوع مورد تقاضا نشانی ملک مورد تقاضا متقاضی بنذ مصوبه

7 
آلایاى جوشیذ، ایَب 

 ٍ لاسن پزًٍذی
ضَاتط پارویٌگ الشاهی است. ٍ 5هادُ  (7)تٌذ  01/02/1397هصَب  هَافمت شذ. رػایت خط پزٍصُ  هطاتك تا سٌذ هالىیت 4/77m2تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تجاری  خیاتاى اهام خویٌی )رُ(  

2 
آلایاى هْذی ٍ رضا 

 رهضاًی

خیاتاى آیت الِ طثاطثایی 

 وَی جَاى

تا تَجِ تِ سٌذ  182/90m2 تغییز وارتزی اس فضای تاس تِ هسىًَی 

 هالىیت ٍ صَرتوجلس تفىیىی

.خط پزٍصُ هؼثز جٌَتی هله تز اساس تاشذ( رساى هیّای خذهات. )دارای تالهاًغ دستگاُهَافمت شذ

 ضَاتط گذرتٌذی تَسط شْزداری تْیِ ٍ الذام گزدد.

 شْزداری 9
هیذاى شْیذ چوزاى 

 خیاتاى شْیذ تْشتی
 هَافمت شذ. ی تأییذ خط پزٍصُ پیشٌْاد

 شْزداریاراضی تفىیىی  هزین رًجثزخاًن  4

رفغ هغایزت طزح تفىیىی تا طزح  -2تأییذ خط پزٍصُ پیشٌْادی  -1

لطؼِ  2تفصیلی تصَرت: تغییز وارتزی اس فضای تاس تِ تجاری جْت 

 4m2طثك سٌذ هالىیت ّز لطؼِ  8m2تِ هساحت جوؼاً 

هَافمت شذ. خط پزٍصُ پیشٌْادی صزفاً در هحل تلَن هَرد ًظز.تِ استٌاد سَاتك ٍ ٍضغ هَجَد   

 هحوذ فزحٌاویآلای  5
اراضی تفىیىی فاطویِ تز 

 هتزی 12هؼثز 

َاحذ هسىًَی ٍ رت طثمات اٍل الی سَم ّز طثمِ یىاحذاث تٌا تصَ

% ٍ 60ٍاحذ( تا سطح اشغال  5ٍاحذ هسىًَی)جوؼاً  2طثمِ چْارم 

 تأییذ جاًوایی سطح اشغال طثك ًمشِ پیَست

تاس پالن ضلغ هتز در هجاٍرت فضای  6*6% ٍ لحاظ تخشی اس فضای تاس تِ اتؼاد 60تا سطح اشغال 

ی( در غزب هَافمت شذ. ایجاد ّزگًَِ تاسشٍَ پٌجزُ در ضلغ هشزف تِ فضای تاس پالن هجاٍر )غزت

الشاهی تاشذ. تزاون تزاتز ضَاتط تَسط شْزداری الذام گزدد تا تأهیي طثمات تاالی ّوىف هوٌَع هی

 پارویٌگ.

  22/2/7997مورخ  سنقرشهر  5خالصه موارد مطرح شذه در کمیسیون ماده 

 5تصمیم اتخار شذه در کمیسیون ماده  موضوع مورد تقاضا نشانی ملک مورد تقاضا متقاضی بنذ مصوبه

1 

فضلؼلی شزیفی آلای 

 سویِ ساالریخاًن ٍ 
 خیاتاى هجیذی

طثك سٌذ هالىیت  13/14m2هسىًَیتغییز وارتزی اس فضای تاس تِ  -1

ٍ تخزیة ٍ  16/80m2تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تجاری  -2

َاحذ ، ّوىف پارویٌگ ٍ یى82m2ًَساسی تصَرت: سیزسهیي اًثاری

% هطاتك ضاتطِ تافت 80تجاری، طثمِ اٍل هسىًَی )تا سطح اشغال 

 (فزسَدُ

تجاری در سطح اشغال هجاس در   16/80m2تاشذ ٍ هسىًَی وِ جشء سٌذ هالىیت هی 13/14m2تا 

ٍاحذ پارویٌگ در حذ سطح اشغال هجاس  2هَافمت شذ. تأهیي الشاهی ّوىف ٍ طثمِ اٍل یىَاحذ هسىًَی 

 الشاهی است.

2 
جَاد شْزداری ٍ 

 شزیهفزحٌاوی ٍ 

هحلِ ساسهاًی، 

، رٍتزٍی دادگستزی

 خیاتاى شْیذ تاوزی

تغییز وارتزی اس   -2هتزی  14خط پزٍصُ پیشٌْادی تصَرت  -1

 32/8m2فزػی 585اق تِ پالن فضای تاس ٍ هؼثز تِ هسىًَی ٍ الح
 هخالفت شذ.

3 
ٍرثِ هزحَم اسذالِ 

 فزٌّگیاى
 خیاتاى هجیذی

تزاساس سٌذ  23/4m2تغییز وارتزی اس فضای تاس تِ هسىًَی  -1

تأییذ خط پزٍصُ   -2هالىیت، ٍضغ هَجَد ٍ پزٍاًِ ساختواًی 

 پیشٌْادی

هَافمت شذ. تؼزیض اس هحَر طثك ًمشِ هصَب هؼاتز تافت تاریخی ٍ تِ استٌاد سَاتك ٍ هذارن لاًًَی 

 ًظز هیزاث فزٌّگی تَسط شْزداری تؼزیف ٍ اػوال گزدد.


